آکادیم آموزیش محسن قامسی
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آکادیم

(دارای پروانه نشـر دیجیتـا رـر
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسـمیم) رـه منوـور ارا ـه و انتشـار محتواهـای
آمــوزیش لودیــوی لوس ـ دکــا محســن قــامسی و لــی ه ــارا وی
راهانـــوازی شـــوه اســـ  .محتواهـــای آمـــوزیش لودیـــوی آکـــادیم در

قادـ هــای متنــو (ویــو واپ کدکسـ اپ PDFاپ و  )Htmlو در موضــوتات
متنــو (رــور اپ اســارواریاپ شگارشــیلری مــایساپ اســاررواپ قــوانین و
مقررات مادیایتاپ و سایر موضوتات مرلب ) لودیو و ارا ه یمشونو.
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مجوزها

●
●
●

از مرکگ لوسعه لجارت اد اونـی،اپ
وزارت صنع اپ معو و لجارت (معترب ات ٩هشریور )١٤٠٢اپ
از مرکگ لوسعه فرهنـگ و هـد در فیـای
مجازیاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسمیم (معترب ات  ٥آاب )١٤٠٥اپ و

از مرکـگ فنـاوری االمتـات و
رســانههــای دیجیتــا اپ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســمیم (معتــرب ات

 ١٧آاب )١٤٠٢
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محسن قامسی
محسن قامسی
دریرکــپ پیشــین انج ــن اســاروارا ــربه ایــرا (از  1392ات )1400اپ
رسدریر پیشین مجلـه اسـاروار (از  1397ات )1400اپ و مـویر اسـبا امـور
انرشا رـــــــور اورا رـــــــادار ـــــــرا ( 1385ات  )1389اســـــــ .
وی دانشآمو ته اسارواری از دانشیلاه تممه الباالبایی اس اپ و ریش
از ریســـ ســـا لجررـــه در زمینـــههـــای متنـــو رـــور اپ اســـارواریاپ
شگارشیلری مایس و موضوتات مرلب آهنا دارد.
از وی دههــا مقادــهاپ یادداشــ اپ کتــاهاپ میــاابهاپ میگشــرداپ س ـ دا اپ
کدکس و فیل مسـتنو رـر ـا مانـوه اسـ کـه فهرسـ کامـپ آهنـا در
پیوس کتاه
ارا ــه شــوه اسـ  .ایــن کتــاه رــه ه ـ تــا مجــو در قاد ـ ش تیلــویی
ل ییا در فروردین  1400لنوـی شـو و نسـ ه اد اونـی ،آ اب ا ـازه
انرش ره صورت ت ویم منتشـر شوه و در وریلـاه آکـادیم رـه ایـن نشـا
دسا تمقهمنوا اس mohsen-ghasemi.com/book :
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فهرس ویو وهای آموزیش

آرذ

1401
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استانواردهای اسارواری
پرکارررد (مج وته کامپ)
91ویو و مج وتا 50سات
این رسته آمـوزیش شـامپ یـازده مج وتـه
ویو وهای آموزیش زیر اس :

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/ss
ریو
قی












یه صور ای مایس
اسارواری داراییها
شنا و انوازهشیری درآمو ت لیایت
انوازهشیری و افشای مادیات رر درآمو

انوازهشیری ارزش منی انه

دورهای
شگارشیلری مایس میا  

ذ ایراپ روهیهای اامتایس و داراییهای اامتایس

رویوادهای پس از دوره شگارشیلری
افشای االمتات اش اص وارسته
شذاریها

اسارواری رسمایه
سود هر هس
ریو واشانه ایـن ویـو وها
مج و قی
مبلغ  1.650.000لومـا اسـ کـه در ایـن
رســته آمــوزیش اب ل یــ  %58رــه مبلــغ
 700.000لوما ارا ه شوه اس .
ایــــــن مج وتــــــه آمــــــوزش ر ــــــارشیری
اســـتانواردهای اســـارواری 1اپ 2اپ 4اپ 5اپ 8اپ
11اپ 12اپ 13اپ 15اپ 17اپ 21اپ 22اپ 30اپ 31اپ 32اپ
34اپ 35اپ 36اپ 37اپ  42و  43اس .
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استانواردهای اسارواری
پرکارررد (ر ش دوم)
20ویو و مج وتا 10سات
ایــن رســته آمــوزیش شــامپ پــنم مج وتــه
ویو وهای آموزیش زیر اس :

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/s2
ریو
قی








دورهای
شگارشیلری مایس میا  

ذ ایراپ روهیهای اامتایس و داراییهای اامتایس

رویوادهای پس از دوره شگارشیلری
افشای االمتات اش اص وارسته
شذاریها

اسارواری رسمایه
سود هر هس
ریو واشانه ایـن ویـو وها
مج و قی
مبلــغ 400.000لومــا اســ کــه در ایــن
رســته آمــوزیش اب ل یــ  %50رــه مبلــغ
 200.000لوما ارا ه شوه اس .

ر ـــش او ایـــن رســـته آمـــوزیش شـــامپ
راهمنــای ر ــارشیری اســتانواردهای 1اپ 2اپ 8اپ
11اپ 13اپ 17اپ 21اپ 31اپ 32اپ 34اپ 35اپ 36اپ
37اپ  42و 43اپ از الریــا فروشــیلاه آکــادیم
ترضه شوه اس .
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استانواردهای اسارواری
پرکارررد (ر ش او )
71ویو و مج وتا 40سات
ایــن رســته آمــوزیش شــامپ پــنم مج وتــه
ویو وهای آموزیش زیر اس :






ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/s1
ریو
قی

یه صور ای مایس
اسارواری داراییها
شنا و انوازهشیری درآمو ت لیایت
انوازهشیری و افشای مادیات رر درآمو

انوازهشیری ارزش منی انه


ریو واشانه ایـن ویـو وها
مج و قی
مبلغ  1.330.000لوما اسـ کـه در ایـن
رسـته آمـوزیش اب رـیش از ل یـ  %60رـه
مبلغ استثنایی 500.000لوما ارا ه شـوه
اس .
ر ـــش دوم ایـــن رســـته آمـــوزیش شـــامپ
راهمنــــــای ر ــــــارشیری اســــــتانواردهای
اسارواری 4اپ 5اپ 12اپ 15اپ  22و 30اپ از الریـا
فروشیلاه آکادیم ترضه شوه اس .
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شنا و انوازهشیری
درآمو ت لیایت (استانوارد )43
 19ویو و مج وتا 10سات
راهمنــای ر ــارشیری اســتانوارد اســارواری
« 43درآمــو ت لیــایت ااصــپ از قــرارداد اب
الزماال را از سا )1402
مشایا » ( 

اپیگودهای این مج وته تبارلنو از:

.1

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/ifrs15
ریو
قی

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لغییــــــرات ا یــــــر اســــــتانواردهای
اسارواری در ایرا (از سا )1398
استانوارد  43در یک نیلاه
لش یص قرارداد
لش یص لعهوات ت ل ردی
لعیین قی معامله
ل یــیص قی ـ معاملــه رــه لعهــوات
ت ل ردی
م ارج قرارداد
ارا ه و افشا

هـــــ اه اب  60مثـــــا کـــــاررردی (ت ـــــوات
ارا ــهشــوه لوس ـ هیس ـ اســتانواردهای
رینامللا اسارواری)IASB -
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اسارواری

صنعیت ( )1

11ویو و مج وتا 10سات
آموزش کامپ مبااث اسارواری صـنعیت 1
(رایــای(  – )1اســـارواری رـــا) رـــهتـــموه
راهمنای ر ـارشیری اسـتانوارد اسـارواری 8
اسارواری مو ودی مواد و کاال

( )

اپیگودهای این مج وته تبارلنو از:

.1

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/cost1
ریو
قی

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

راهمنای ر ارشیری اسـتانوارد اسـارواری
 8اسارواری مو ودی مواد و کاال

م اهی اودیه اسارواری را
صــورت ســود و زیــا وااــوهای لجــاری
ومایتاپ ابزرشا اپ لودیوی
ثبهتای اسارواری را
سیسمت رایای س ارش کار
سیسمت رایای مرالهای
اسارواری الـم منـارت لودیـو شـامپ
ُاف اپ زا واتاپ ضایعاتاپ و دوابرهکاری
ل یـــــیص رـــــای ـــــومات دوایـــــر
پشتیبا (ل ییص اثنویه)

هـــ اه اب اـــپ مثادهـــای تـــودی متعـــود و
متنو در Excel
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اسارواری ا ارهها
7ویو و مج وتا 4سات
ایـــن مج وتـــه اپیـــگود هنـــ از مج وتـــه
ویـو وهای آمـوزیش اسـارواری داراییهـا
( )mohsen-ghasemi.com/assetsاس ـ
که ام ا ریو آهنـا رـهصـورت واشانـه نیـگ
فـــراه شـــوه اســـ ( ریـــوارا محـــاماپ
مج وتــه «اســارواری داراییهــا» از ریــو
واشانه این مج وته ودداری فرماینو).

مبااث این مج وته تبارلنو از:

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/s21
ریو
قی

راهمنای ر ارشیری استانوارد اسـارواری 21
«اســارواری ا ــارههــا» اب هــو آمــوزش
ت ــا اســارواری ا ــاره رسمایــهای و ا ــاره
ت لیایت در وااو لجاری ا ارهکننوه و وااـو
لجـــاری ا ـــارهدهنـــوهاپ و آمـــوزش ت ـــا
اســــارواری «فــــروش و ا ــــاره مجــــود»
(رسمایـــهای /ت لیـــایت) در وااـــو لجـــاری
فروشنوه /ا ارهکننوه
ادگامـــات ایـــن اســـتانوارد هـــ اه اب اـــپ
مثادهـای تـودی متعـود در Excelآمـوزش
داده شوه اس .
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اسارواری داراییها
33ویو و مج وتا 12سات
لبیین م اهی اودیه شنا و انوازهشیری
داراییها و راهمنای ر ارشیری استانواردهای
مرروط داراییهای م تل

اپیگودهای این مج وته تبارلنو از:

.1

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/assets
ریو
قی

.2
.3
.4

انـــــوا داراییهـــــا و اســـــتانواردهای
اسارواری مرروط
لعری و شنا داراییها
م اهی اودیه انوازهشیری داراییها
داراییهای اثر مهشـود (اسـتانوارد  )11و

م ارج اتمین مایس (استانوارد )13
داراییهای انمهشود (استانوارد )17

مو ودی مواد و کاال (استانوارد )8
کاهش ارزش داراییها (استانوارد )32

.5
.6
.7
 .8داراییهای غیر اری نیلهواریشوه ررای
فروش (استانوارد )31
 .9ا ارهها (استانوارد )21
رسمایهشذاری ()IAS40

 .10اممک

هـــ اه اب اـــپ مثادهـــای تـــودی متعـــود و
متنو در موضوتات مرروط
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یه صور ای مایس
12ویو و مج وتا 450دقیقه
آمـــوزش ت ـــا و کـــاررردی نحـــوه رتایـــ
رهمنودهــا و ادگامــات یــه مج وتــه کامــپ
صـــور ای مـــایس البـــا آ ـــرین لغییـــرات
استانواردهای اسارواری ایرا

اپیگودهای این مج وته تبارلنو از:

.1

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/1398s
ریو
قی

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لغییرات استانواردهای ارا ه صور ای
مایس در ایرا
لغییرات اصا در ارا ه صور ای مایس
یه صورت سود و زیا
یه صورت سود و زیا امت
یه صورت وضعی مایس
یه صورت لغییرات در اقو ماد انه
یه صورت ریاهنای نقوی
یه یادداشهتای لوضیحی

هـــ اه اب اـــپ مثادهـــای تـــودی متعـــود و
متنو در موضوتات مرروط

mohsen-ghasemi.com

استانواردهای اسارواری 1400
9ویو و مج وتا 400دقیقه
لببـــین گ یـــات لغییـــرات اســـتانواردهای
اســـارواری مـــرلب اب رسمایـــهشـــذاری در
وااــوهای لجــاری فرتــیاپ وااــوهای لجــاری
وارسته و مشارکهتا (از ارتوای سا )1400

اپیگودهای این مج وته تبارلنو از:

.1

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/1400s
ریو
قی

 6+1استانوارد ویو | مروری رر تنـاوین
استانواردهای اسارواری 1400

 .2کنــا اپ کنــا مشــاکاپ یــا ن ــوذ قارــپ
مماوه مسسله اینس !
 .3لرکیهبــای لجــاری (ل او ــای اســتانوارد 38
ویو و  19قوی )

 .4صور ای مایس لل
.5

ییق (ل او ای اسـتانوارد

 39ویو و 18قوی )
مشارکهتا (ل او ـای اسـتانوارد  40ویـو و 23
قوی )

رسمایهشذاری در وااوهای لجاری وارسته و

.6
مشارکهتای اص (لغییرات استانوارد )20

 .7افشای منافت در وااوهای لجاری دییلـر
(استانوارد )41

انوازهشیری ارزش منیـ انه (اسـتانوارد

.8
)42

هـــ اه اب اـــپ مثادهـــای تـــودی متعـــود و
متنو در موضوتات مرروط
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افشای منافت در وااوهای
لجاری دییلر (استانوارد )41
1ویو و مج وتا 100دقیقه
ایـــن ویـــو وی آمـــوزیشاپ اپیـــگود ه ـــمت از
مج وتـــــــــه ویـــــــــو وهای آمـــــــــوزیش

اســـــــتانواردهای اســـــــارواری 1400

(محیو آکادیم) اس اپ که رـه در واسـ
دانشپذیرا شرایم ره صورت واشانـه نیـگ

ارا ه شوه اس .

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/ifrs12
ریو
قی

در ایـــن ویـــو وی آمـــوزیشاپ رهمنودهـــای
اســــتانوارد ( 41میــــوه  )1398کــــه معــــاد
( IFRS12ویرایش  )2018اسـ اپ در پـنم ر ـش
زیر ه اه اب مثا آموزش داده شوه اس :
.1
.2

.3
.4
.5

ادگامات افشای قیاو ا و م روضات ت وه
ادگامات افشـای منـافت در وااـوهای لجـاری
فرتی
ادگامات افشـای منـافت در وااـوهای لجـاری
فرتی لل یانشوه
ادگامــــات افشــــای منــــافت در مشــــارکهتا و
وااوهای لجاری وارسته
ادگامات افشـای منـافت در وااـوهای لجـاری
سا تاریافته لل یانشوه
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انوازهشیری ارزش منی انه

(استانوارد )42
2ویو و مج وتا 100دقیقه
این دو ویـو وی آمـوزیشاپ اپیـگود هشـمت از
مج وتـــــــــه ویـــــــــو وهای آمـــــــــوزیش

اســـــــتانواردهای اســـــــارواری 1400

(محیو آکادیم) اس اپ که رـه در واسـ
دانشپذیرا شرایم ره صورت واشانـه نیـگ

ارا ه شوه اس .

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/ifrs13
ریو
قی

در این دو ویو واپ رهمنودهای استانوارد 42
(میـــوه  )1398کـــه معـــاد ( IFRS13ویـــرایش
 )2018اس اپ در سه ر ش زیر ره الور کامـپ و
ه اه اب مثادهای م تل لرشیح و آمـوزش
داده شوه اس :
 .1لعری ارزش منی انه
انوازهشیری ارزش منی انه

 .2چارچوه
 .3ادگامـــات افشـــای انـــوازهشیـــری ارزش
منی انه
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اسارواری و افشای
مادیات رر درآمو (استانوارد )35
5ویو و مج وتا 5سات
ایـــن مج وتـــه ویـــو وها کـــاملاین منبـــت
آموزیش استانوارد اسارواری  35مادیـات
رر درآمو ( )IAS12ره زاب فارو اس .

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/ias12
ریو
قی

در این پنم اپیگود در قادـ مثادهـای تـودی
متعود و متنو اپ شناسـاییاپ انـوازهشیـری و
افشای داراییها و روهیهای مادیـات ـاری و
مادیـــات انتقـــایس در مـــوارد و ـــود ل ـــاوت
اســهتمکاپ مر ـــ پردا ــ نشــوهاپ زیــا
کـــاهش ارزش داراییهـــااپ لجویـــو ارزیـــای
داراییهــــااپ لعــــویمت ســــنوایتاپ زیاهنــــای
اتییوشـــــــوه و اتتبارهـــــــای مادیـــــــایت
اســـــت ادهنشـــــوهاپ در لکـــــارا کامـــــپ اب
رهمنودهای سازما اسـاررو و صـور ای
مــایس نونــه ســازما رــور و اورا رــاداراپ
آموزش داده شوه اس .
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رود هرنوی امت در رشکهتا
رود هرنوی ت لیایت و مایس

2ویو و مج وتا 2سات

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/budgeting

قی

ریو

در ایــن ویــو وهای آمــوزیش ارتــوا چرایــی و
اهــوا رود ــهرنــویاپ روهشــای پــیشری ـ
درآمــواپ انــوا رود ــهرنــوی (رود ــه اثر ـ اپ
رود ه انعکا پذیراپ رود ه رر مبنای صـ راپ و
رود ــــه مســــمتر (چر ـــــی))اپ و مگایــــا و
محوودی های رود ه لبیـین شـوه اسـ
سپساپ فراینـو یـه رود ـه ـامت (شـامپ
رود ه ت لیایت و رود ه مایس) در وااـوهای
ابزرشا و لودیوی (چنومحیـویس) هـ اه اب
چنو مثا امت قوم رـه قـوم آمـوزش داده
شوه اس .
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رشو ارفهای رور

| راهمنای شام ره شام رسمایهشذاری در رور

|

26ویو و مج وتا 18سات
شـری در
در این ویـو وهای آمـوزیش معاملـه 
رور ره زاب رسیار ساده و رـه روش افـراد
ارفــهای قــوم رــه قــوم آمــوزش داده شــوه
اســ  .اســت اده از ایــن ویــو وها نیازمنــو
هــید دانــش پــیشنیــازی نیس ـ اپ و ه ــه
افراد تمقهمنو از هر شروه س یملواننو از
آهنا است اده کننو.

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/bourse
ریو
قی

مبااث ایـن دوره در ه ـ اپیـگود زیـر و
در قاد  26ویو و ارا ه شوه اس :
م اهی اودیه ( 1ویو و |  60دقیقه)

.1
 .2آشـــنایی اب محـــی رـــور
.3
.4
.5
.6
.7

در ایـــرا

( 2ویو و |  80دقیقه)
اترلو وا ( 6ویو و |  245دقیقه)
فیلانوییس ( 4ویو و |  180دقیقه)
لحلیپ ل نی ا ( 8ویو و |  300دقیقه)
لحلیپ رنیادی ( 4ویو و |  120دقیقه)
مایسرفتاری ( 1ویو و |  60دقیقه)


هــــ اه اب اــــپ مثادهــــای متعــــود و متنــــو در
موضوتات مرروط
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مایس رفتاری

| روانشناو قیاوت و لمصی شیری در رور

|

 1ویو و مج وتا 50دقیقه

ص حه محیو و دینک ریو
mohsen-ghasemi.com/bf
ریو
قی

دانــش مــایسرفتــاری روایتیلــر دوشانــهی
انســا ع تقمیــی و انســا هیجــا اســ .
در دانــش اقتیــاد و مــایس کمســیک فــر
اســاو رــر ایــن اس ـ کــه انســا تقمی ـیع
اقتیادی اسـ اپ و در هـر رشایکـی لمصـی
تقمیــی و اقتیــادی یمشیــرد .اــا آن ــهاپ
مایسرفتاری اب ار ا رـه مکادعـات شسـاده و

شــواهو م تلــ ایــن فــر را رــه چــادش
یمکشو و اظهار یمدارداپ انسا هیجـا و

ااساو اسـ اپ و لمصـی ایت کـه یمشیـرد
اغل لح اتثیر هیجـاانتاپ ن ـوذ ا متـاتیاپ
ودفرییب و سادهسازی ارواتی اوس .
در ایـــن ویـــو وی آمـــوزیش پـــس از ارا ـــه
م ـــاهی اودیـــه مـــایسرفتـــاری یـــاری از
متواوداین مغادکـههـا و لورهشـای رفتـاری
در ابزارهای مایس (اب مترکگ رر رور ) ه اه اب
مثا لبیین یمشونو.
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پردا

قامسی
محسنو ای ن
آسا

ریوارا محام محیوالت آکادیم در صوریت که رمـگ دوم پویـای کـارت
ابن ،ود را فعا کرده ابشنواپ یملواننـو اب انت ـاه
اپ مبلـغ ریـو را
رــه رااــیت و رــه روش کــامم ای ــن از الریــا درشــاه ابنــ ،رمگنیلــاریشــوه
(ابنک مل ) ره الور آنمین پردا

کننو.

سایر ریوارا شرایم نیـگ کـه رمـگ دوم پویـای کـارت ابنـ ،ـود را هنـوز
یملواننـو
فعا ن ـردهانـواپ 
را انت اه کننو و پس از واریگ مبلـغ ریـو رـه اسـاه ابنـ ،یـا
کـارت رــه کـارتاپ کــوپییلیری (کــورهیلیری) را در فـرم ســنو پردا ـ وارد و
را کلیک کننو.
دک ه ثب سنو پردا
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محسن قامسی
محیوالت
راهمنای ریو

ررای راهمنایی ریشا کو
ابال را اس ن کنیواپ یا ره
نشا زیر مرا عه کنیو:

mohsen-ghasemi.com/

help
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قامسی
کسخ محسن
رار
پرسهشای پرل

رــــرای وانــــو کســــخ
پرسهشای پرل رار کـو ابال
را اســـ ن کنیـــواپ یـــا رـــه
نشــا زیر مرا عه کنیو:

mohsen-ghasemi.com/

FAQ

mohsen-ghasemi.com

آکادیم آموزیش محسن قامسی
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